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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DO INTERPET

DATA: 09/06/2015
HORÁRIO: 17h
LOCAL: PET LICENCIATURA

Informes: Já foram solicitados os toners para Itamar; ENAPET Pará - A solicitação do ônibus não foi

aceita,  visto  que  foi  relatada  a  ausênciade  petianos  para  a  viagem (7  confirmados).  O  motivo

relatado foi  a  distância.  Foi  modificada a regra da prestação de conta  em relação aos eventos

participados: a partir de agora, basta o comprovante de participação do evento. 7 petianos do PET

Elétrica compraram suas passagens por conta própria, devido a não confirmação do ônibus. 

Pontos de Pauta:

• ASSEMBLÉIA: Foi discutida a necessidade de um melhor canal de comunicação com Itamar,

para o acompanhamento das bolsas e outras notícias mais. Ficou estabelecido que o PET que

presidir  a  reunião  terá  a  obrigação  de  abrir  o  e-mail  do  PET e  comunicar  se  há  alguma

atualização (será um canal direto com todos os petianos). O e-mail de comunicação com Itamar

é: ufesinterpet@gmail.com

• INTERNET: O PET Matemática está a 2 meses sem internet e o NPD não se dispôs a corrigir

tal falha visto que, só irão em caso de emergência. O PET Matemática informou que irá enviar

um e-mail para Itamar, reclamando do caso.

• PET  INTINERANTE:  Não  estão  reservando  o  auditório  devido  a  greve  dos  técnicos-

administrativos. Contudo, está sendo procurando outra forma de reserva de auditórios.

• Próxima reunião será apresentada uma proposta do interpet sobre a questão da comissão

sobre o rodízio do sudestepet.

A próxima reunião será realizada no PET Matemática (IC I, sala 27 no 2º andar), às 17:00 Horas. 



Sem mais a declarar, lavro esta ata:

__________________________________                         __________________________________               

                  PET Administração                                                                PET Educação Física

__________________________________                         __________________________________

                   PET Serviço Social                                                              PET  Economia

__________________________________                         __________________________________

                    PET Psicologia                                                          PET Engenharia da Computação

__________________________________                         __________________________________

                    PET Licenciatura                                                             PET Engenharia Elétrica

__________________________________                         __________________________________

           PET Engenharia Mecânica                                                           PET Matemática

__________________________________                        ________________________________

                    PET Educação                                                                      PET Cultura


